
 
 
 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 

Odbor správy frekvenčného spektra 
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24 

 
 

 
Rozhodnutie č.: 2210541002        Bratislava, 3. júna 2022 
Č. správ. konania: 7690/OSFS/2022-14654  
 
 
 
 
 
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor 
správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v 
oblasti elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) a § 4 ods. 1 písm. b), ods. 5 písm. a) bod 1., 2. a písm. g) zákona č. 
452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“) vo veci žiadosti 
žiadateľa O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 (ďalej 
len „O2 Slovakia”) a žiadateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
IČO: 35763469  o vykonanie zmeny držiteľa individuálneho povolenia č. 5701/10/06 
zo dňa 15.08.2006 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „rozhodnutie č. 
5701/10/06“) a individuálneho poovolenia č. 1310541002 zo dňa 30.12.2013 a vo veci 
žiadosti žiadateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 
35697270 (ďalej len „Orange Slovensko“) a žiadateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 
28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 o vykonanie zmeny držiteľa individuálneho 
povolenia č. 1310541003 zo dňa 30.12.2013 a individuálneho povolenia č. 8206/2000 
zo dňa 22.08.2000 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len“ rozhodnutie č. 8206/2000 
a vo veci žiadosti žiadateľa SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 
35680202 (ďalej len „SWAN, a.s.“) a žiadateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava, IČO: 35763469 (ďalej len „držiteľ povolenia“ alebo „Slovak 
Telekom, a.s.“) o vykonanie zmeny držiteľa individuálneho povolenia č. 1310541004 
zo dňa 30.12.2013 
 
 

rozhodol podľa § 46 ods. 4 v spojení s § 43 ods. 1 písm. d) ZEK 
individuálne povolenie po vykonaných zmenách znie nasledovne: 

 
 
podľa § 32 ods. 1, § 35 ods. 1 a 2 ZEK o pridelení frekvencií takto: 
 

Držiteľ povolenia podľa § 35 ods. 2 písm. a) ZEK 

Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 

Adresa sídla Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 

IČO 35763469 
 



Druh služby podľa § 35 
ods. 2 písm b) ZEK 

Pohyblivá služba 

Účel použitia 
pridelených frekvencií 
podľa § 35 ods. 2 písm 
r) ZEK 

Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby 
prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej 
siete  

 

Pridelené frekvencie 
[MHz] 
podľa § 35 ods. 2 písm 
e) ZEK 

Frekvenčné pásmo 1800 MHz 

Vzostupná (UL) frekvencia Zostupná (DL) frekvencia  

1748,0 – 1766,2 1843,0 – 1861,2 

Mód prevádzky FDD 

Duplexný odstup 95 MHz 
 

Vymedzenie územia, 
na ktorom je možné 
frekvencie používať 
podľa § 35 ods. 2 písm 
o) ZEK 

celé územie Slovenskej republiky 

 
 

Platnosť 
individuálneho 
povolenia podľa § 35 
ods. 2 písm g) ZEK 

Frekvencie z úseku:  
 
1748,0 – 1749,9 MHz / 
1843,0 – 1844,9 MHz 
 
1766,1 – 1766,2 MHz/ 
1861,1 – 1861,2 MHz 
 

do 31.12.2025 

Frekvencie z úseku:  
 
1749,9 – 1766,1 MHz / 
1844,9 – 1861,1 MHz 
 

do 07.09.2026 

 
 

Podmienky prevodu alebo prenájmu práv podľa § 35 ods. 2 písm h) ZEK 

Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za 
podmienky, že nie je daná prekážka podľa  § 46 ods. 12 ZEK. 

 
 

Požiadavky na pokrytie a kvalitu poskytovanej služby vzťahujúce sa výlučne 
na frekvenčný úsek: vzostupné (UL) 1766,1 – 1766,2 MHz a zostupné (DL) 
1861,1 – 1861,2 MHz podľa § 35 ods. 2 písm b) ZEK 

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný garantovať minimálnu prenosovú 
rýchlosť pre koncového užívateľa služby (bez agregácie), čo znamená, že je 
prenosová rýchlosť pri vonkajšom príjme (outdoor):  
- Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz:  

12,2 kbits/s v prípade technológie GSM pre hlasové telefonické služby; 
2 Mbit/s pre zostupný smer (downlink) a 256 kbit/s pre vzostupný smer (uplink). 



Držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 
1800 MHz, je povinný pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete používajúcej 
pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz mobilnými komunikačnými 
službami:  

- 25% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31. 12. 2015,  
- 50% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31. 12. 2018. 

 
 
 

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutí č. 2210541002, 2210541001 a  
2210541004 stráca platnosť individuálne povolenie 1310541004 zo dňa 
30.12.2013.  
 

 
 
Odôvodnenie: 
 
 Spoločnosť O2 Slovakia doručila dňa 22.04.2022 návrhy na zmenu držiteľa 
individuálneho povolenia č. 5701/10/06 zo dňa 25.08.2006 podľa § 46 ods. 2 ZEK, 
ktorá sa týka frekvencií vzostupné (UL) 1750,3 MHz – 1765,5 MHz a zostupné (DL) 
1845,3 MHz – 1860,5 MHz a individuálneho povolenia č. 1310541002 zo dňa 
30.12.2013, ktorá sa týka frekvencií vzostupné (UL) 1765,5 – 1766,1 MHz a zostupné 
(DL) 1860,5 – 1861,1 MHz. Súčasťou doručených návrhov bol aj súhlas držiteľa 
povolenia s nadobudnutím práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.  
 
 Zároveň spoločnosť SWAN, a.s. doručila úradu dňa 22.04.2022 návrh zmeny 
držiteľa individuálneho povolenia č. 1310541004 zo dňa 30.12.2013 podľa § 46 ods. 
2 ZEK , ktorá sa týka frekvencií vzostupné (UL) 1766,1 – 1766,2 MHz a zostupné (DL) 
1861,1 – 1861,2 MHz. Súčasťou doručeného návrhu bol aj súhlas držiteľa povolenia 
s nadobudnutím práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií. 
 
 
 Spoločnosť Orange Slovensko doručila úradu dňa 22.04.2022 návrh zmeny 
držiteľa individuálneho povolenia č. 8206/2000 zo dňa 22.08.2000 v znení jeho 
neskorších zmien podľa § 46 ods. 2 ZEK, ktorá sa týka frekvencií vzostupné (UL) 
1748,0 – 1749,8 MHz a zostupné (DL) 1843,0 – 1844,8 MHz a individuálneho 
povolenia č. 1310541003 zo dňa 30.12.2013 ktorá sa týka frekvencií vzostupné (UL) 
1749,9 – 1750,3 MHz a 1844,9 – 1845,3 MHz. Súčasťou doručených návrhov bol aj 
súhlas držiteľa povolenia s nadobudnutím práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií. 
 
 
 Spoločnosti O2 Slovakia, Orange Slovensko, ako aj SWAN, a.s. vo svojich 
návrhoch uviedli, že aktuálny držiteľ individuálnych povolení a nový držiteľ 
individuálneho povolenia podpísali zmluvu o prevode práv vyplývajúcich z pridelenia 
vyššie uvedených frekvencií dňa 08.04.2022, pričom prevod nastane právoplatnosťou 
rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o 
zmene držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií v rozsahu podľa 
tohto návrhu.   
 
 
 Zároveň aj spoločnosť Slovak Telekom, a.s. doručila návrhy na zmenu držiteľa 



individuálneho povolenia 8396/200 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien 
a individuálneho povolenia č. 2010541003 zo dňa 10.12.2020 v znení jeho neskorších 
zmien podľa § 46 ods. 2 ZEK. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. prevádza práva 
vyplývajúce z pridelenia frekvencií vzostupné (UL) 1710,0 – 1710,1 MHz, 1825,1 MHz 
– 1730,0 MHz a zostupné (DL) 1805,0 – 1805,1 MHz, 1820,1 – 1825,0 MHz na 
spoločnosť Orange Slovensko, frekvencií vzostupné (UL) 1730,0- 1738,5 MHz, 1746,1 
– 1747,9 MHz a  zostupné (DL) 1825,0 – 1833,5 MHz, 1841,1 – 1842,9 MHz na 
spoločnosť SWAN, a.s. a frekvencií vzostupné (UL) 1782,1 – 1785,0 MHz a zostupné 
(DL) 1877,1 – 1880,0 MHz na spoločnosť O2 Slovakia. Zámerom doručených návrhov 
je preusporiadanie frekvenčného spektra a jeho efektívnejšie využívanie. 
 
  Podľa § 46 ods. 4 ZEK úrad rozhodne o zmene držiteľa individuálneho 
povolenia na používanie frekvencií, ak tomu nebráni dôvod podľa odseku 12. 
Podmienky a povinnosti určené individuálnym povolením na používanie frekvencií 
zostávajú zachované. 
 
 Úrad rozhodol o vydaní jedného povolenia pre nového držiteľa povolenia na 
základe všetkých doručených návrhov na zmenu držiteľa individuálneho povolenia, 
v korom zjednotil všetky pridelené frekvencie, ktoré držiteľ povolnenia nadobudne na 
základe doručných návrhov na zmenu držiteľa indiivduálnych povolení.  
 
 Úrad postupoval aj v súlade s § 43 ods. 7 písm. a) ZEK a upravil podmienky, 
ktoré už nie su aktuálne alebo v súlade s ZEK.  
 
 
 Úrad v individuálnom povolení, ktoré vydal držiteľovi povolenia neuviedol 
podmienky z individuálneho povolenia č. 5701/10/06 zo dňa 15.08.2006 týkajúce sa 
frekvenčného pásma 900 MHz, 2100 MHz (FDD) alebo 28/29 GHz a ani podmienky z 
individuálneho povolenia č 1310541002 a 1310541003 týkajúce sa pásma 800 MHz 
a 2600 MHz.  
   

 Úrad v individuálnom povolení zjednotil formuláciu pre druh elektronickej 
kominukačnej služby a siete z individuálnych povolení č. 5701/10/06, 1310541002,  
1310541004, 8206/2000 a 1310541003 a v súlade s  § 35 ods. 2 ZEK to špecifikoval 
ako účel použitia pridelených frekvencií a druh rádiokumonikačnej služby.   
   
 
 Úrad vo vydanom individuálnom povolení neuviedol ani nasledovnú povinnosť 
týkajúcu sa frekvenčného plánovania a podmienok na používanie frekvencií 
špecifikovanú v rozhodnutí č. 1310541002, 1310541003 a 1310541004: 
 
„Frekvenčné plánovanie a podmienky pre používanie pridelených frekvencií sú 
stanovené v Prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 790 - 862 MHz 
FP/MS-12 a pre úsek 1805 - 1880 MHz FP/MS-02, ktoré sú v aktuálnom znení 
zverejnené na internetovej stránke úradu - www.teleoff.gov.sk.“ 
 
Ako aj podmienku na používanie frekvencií z individuálneho povoelnia č. 5701/10/06: 
 
„Podmienky pre používanie pridelených frekvencií sú stanovené v pláne využitia 
frekvenčného spektra, a to, pre frekvenčné pásmo 900 MHz v prílohe FP/MS-01, pre 



frekvenčné pásmo 1800 MHz v prílohe FP/MS-02, pre frekvenčné pásmo 2100 MHz 
v prílohe FP/MS-04, a pre pásmo 28/29 GHz v prílohe FP/FS-20 a FP/FS-21, v ich 
aktuálnom znení, ktoré sú zverejnené na www.teleoff.gov.sk a príslušnými 
medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.“  
 
 
 Základné podmienky, ako mód prevádzky, duplexný odstup, frekvencie 
vymedzené pre zostupný a vzostupný smer úrad špecifikoval v pridelených 
frekvenciách a samotné podmienky na používanie frekvencií budú súčasťou 
rozhodnutia úradu o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať. Úrad 
zároveň podotýka, že uvedené prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra budú 
aktualizované v súlade so ZEK.   
 
 Úrad rovnako vypustil aj nasledovnú podmienku začatia používania frekvencií 
z povolenia č. 1310541002, 1310541003 a 1310541004: 
 
„Držiteľ individuálneho povolenia je povinný začať používať frekvencie pridelené týmto 
rozhodnutím do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ 
 
Predmetné podmienky mali jendorázový charakter a nakoľko vyšišie uvedené termíny 
uvedené v podmienkach uplynuli, nie je potrebné ich ďalej špecifikovať. 
 
 
 Úrad v časti Podmienky pre využívanie pridelených frekvencií a poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí a služieb neuviedol ani nasledovné podmienky  
týkajúce sa poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb 
z individuálneho povolenia č. 5701/10/06 :  
 
 „Poskytovanie elektronických komunikačných sietí, služieb alebo sietí a služieb 
podlieha podmienkam stanoveným vo všeobecnom povolení úradu VP č. 1/2014 na 
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných 
služieb.“ 
 
„Ak držiteľ povolenia má zámer odstúpiť od poskytovania elektronických 
komunikačných sietí/služieb, je povinný oznámiť túto skutočnosť úradu a užívateľom 
sietí/služieb minimálne 6 mesiacov pred termínom ukončenia poskytovania 
sietí/služieb a vrátiť toto povolenie bez nároku na vrátenie jednorazovej úhrady, ani jej 
alikvotnej časti.“ 
 
Úrad má za to, že dané podmienky poskytovania sietí a služieb sú špecifikované v § 
8 ods 2 a § 10 ZEK, ktoré jasné špecifikujú, že poskytovať siete alebo služby možno 
len na základe všeobecného povolenia a zároveň definujú aj podmienky oznamovacej 
povinnosti pre ukončenie, zmenu alebo začatie poskytovania služieb.  
 
 Úrad v individuálnom povolení vypustil nasledovnú podmienku z rozhodnutia č. 
5701/10/06, ktorá odkazuje na rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné 
frekvencie používať.  
 
„Prevádzkovanie rádiových zariadení je možné len v súlade s príslušným rozhodnutím 
úradu o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať pre dané 



frekvenčné pásmo. Rozhodnutie č. 1210531001 pre frekvenčné pásmo 900 MHz, 
rozhodnutie č. 1210541001 pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a rozhodnutie č. 
1210571001 pre frekvenčné pásmo 2100 MHz.“ 
 
A podmienku z rozhodnutia č. 8206/2000: 
„Prevádzka každej hlavnej a retranslačnej stanice podlieha individuálnemu povoleniu 
podľa § 32 zákona o elektronických komunikáciách.“ 
 
 Vzhľadom na to, že dané ustanovenie ZEK bolo novelizované a daná povinnosť 
odkazuje na predmetné rozhodnutia pre pásmo 1800 MHz, ktoré sú tiež predmetom 
prevodov práva a budú sa teda meniť, úrad tieto podmienky vypustil. Zároveň 
podotýka, že ustanovenie § 41 ods. 18 ZEK definuje: „Toto rozhodnutie neoprávňuje 
úspešného účastníka používať frekvencie. Pred začatím používania pridelených 
frekvencií je úspešný účastník výberového konania povinný požiadať úrad o vydanie 
rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať“, úrad má 
za to že nie je potrebné to opätovne špecifikovať v tomto rozhodnutí.  
  
 Úrad v rozhodnutí vypustil aj nasledovné podmienky z individuálneho povolenia 
č. 5701/10/06 týkajúce sa frekvenčného plánovania a dodržiavania medzinárodných 
dohôd: 
 
„Frekvenčné plánovanie v pridelených úsekoch frekvencií vykonáva držiteľ povolenia. 
Pritom zodpovedá za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú 
definované príslušnými medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, a ktoré sú uvedené nižšie.“ 
 
„Držiteľ povolenia zodpovedá za vhodnosť umiestnenia základňových a 
retranslačných staníc z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.“ 
 
„V pásme GSM 1800 MHz na štátnej hranici nesmie úroveň intenzity poľa frekvencií, 
ktoré nie sú prednostné pre SR, prekročiť hodnotu 25 dBµV/m vo výške 3 m nad 
úrovńou terénu.Pre prednostné frekvencie sa hodnota úrovne intenzity poľa 25 
dBµV/m vzťahuje na vzdialenosť 15 km v hĺbke územia susedného štátu.“ 
 
„Pokiaľ podmienky stanovené pre pohraničné oblasti nie je možné dodržať, môže sa 
držiteľ povolenia dohodnúť s operátorom susednej krajiny, ktorý má tieto frekvencie 
pridelené. Takáto dohoda podlieha schváleniu úradom. V opačnom prípade 
prevádzka zariadenia bude povolená až na základe úspešnej medzinárodnej 
kooridnácie.“ 
 
Ako aj podmienku z povolenia č. 8206/2000: 
„Frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií vykonáva držiteľ licencie. 
Pritom zodpovedá za dodržiavanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú 
definované medzinárodnými dohodami. Držiteľ licencie je povinný využívať frekvencie 
tak, aby mimo frekvenčného pásma, ktoré mu bolo pridelené touto licenciou, nerušil 
prevádzku zariadení druhých prevádzkovateľov.“  
 
„Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra v pohraničných 
oblastich môže aj držiteľ licencie po predchádzajúcom schválení úradom uzatvárať 



dohody so zahraničnými prevádzkovateľmi podľa platnej medzinárodnej dohody 
o schvaľovaní dohôd medzi prevádzkovateľmi rádiokomunikačných sietí.  
 
 Podmienky používania pridelených frekvencií a dodržiavania intenzity poľa na 
hranici sú súčasťou rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie 
používať. Podľa názoru úradu ide o duplicitnú povinnosť, preto nie je potrebné ju 
špecifikovať aj v tomto rozhodnutí.  
 
 Úrad z povolenia odstránil aj povinnosť uvedenú v rozhodnutí č. 5701/10/06, 
ktorá odkazuje na neplatné všeobecné povolenie č. VPR-02/2017 a povinnosť 
z povolenia 8206/2000, ktorá tiež odakzuje na všeobecné povolenie. Všeobecné 
povolenie pre koncové zariadenie je určené všetkým a umožnuje prevádzku 
terminálových staníc aj bežnej verejnosti, nie iba držiuteľovi povolenia. Úrad preto 
nebude túto povinnosť uvádzať v tomto povolení:  
 
„Koncové zariadenia je možné zriaďovať a prevádzkovať na základe všeobecného 
povolenia úradu VPR-02/2017, ktoré je zverejnené v aktuálnom znení na internetovej 
stránke úradu www.teleoff.gov.sk.“ 
 
„Mobilné koncové stanice je možné zriaďovať a prevádzkovať na základe 
všeobecného povolenia.“ 
 
 Úrad v tomto povolení neuviedol ani nasledovnú podmienku z individuálneho 
povolenia č. 5701/10/06: „Držiteľ povolenia je povinný do 14 dní po uplynutí 12 
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia a do 14 dní po 
uplynutí 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto povolenia predložiť úradu správu 
o aktuálnom percentuálnom pokrytí obyvateľstva vlastnou sieťou a plnení ďalších 
záväzkov vyplývajúcich z tohto povolenia.“ 
 
Nakoľko táto podmienka mala jednorázový charakter a bola splnená účastníkom 
konania, úrad ma za to, že danú povinnosť už nie je možné ďalej previesť.  
 
 V individuálnom povolení úrad nešpecifikoval ani nasledovné ustanovenie 
z rohodnutia č. 8206/2000: 
 
„Držiteľ licencie má právo pre budovanie infraštruktúry siete uvedenej v ods. 2.1 
zriaďovať spoje typu bod-bod aj v iných frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto 
účel stanovené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. V tomto prípade frekvencia 
bude pridelená na základe individuálnej žiadosti v povolení na prevádzku rádiového 
zariadenia podľa § 32 zákona o elektornickcýh komunikáciách.“ 
 
Nakoľko toto ustanovenie nešpecifikuje žiadne povinnosti a odkazuje iba na 
všeobecné podmienky prideľovania frekvencií v iných frekvenčných pásma podľa 
ZEK, úrad nevidí potrebu jej špecifikovania v tomto rozhodnutí.  
 
 Úrad v tomto rozhodnutí ponechal záväzky o percentuálnom pokrytí 
obyvateľstva a garantovania minimálnej prenosovej rýchlosti, ktoré na seba prevzal 
podnik v priebehu výberového konania, a ktoré boli definované v rozhodnutí č. 
1310541004 a týkajú sa frekvencií vzostupné (UL) 1766,1 – 1766,2 MHz a zostupné 
(DL) 1861,1 – 1861,2 MHz. 



 
 Úrad vo vydanom individuálnom povolení nešpecifikoval ani nasledovné 
záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania definované 
v rozhodnutia 5701/10/06:  
 
„Počet základňových staníc GSM uvedených do prevádzky so súčasným začatím 
poskytovania služby prostredníctvom týchto základňových staníc do 12 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia: 400.“ 
„Počet základňových staníc GSM uvedených do prevádzky so súčasným začatím 
poskytovania služby prostredníctvom týchto základňových staníc do 24 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia: 800.“ 
 
„Pokrytie populácie vlastnou sieťou do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto povolenia 12%.“ 
 
„Pokrytie populácie vlastnou sieťou do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto povolenia 45%.“ 
 
 
 Predmetné rozhodnutie 5701/10/06 bolo okrem iného zmenené rozhodnutím 
správne konanie č. 3729/OSFS/2012 zo dňa 20.04.2012, kedy došlo k vypusteniu 
technológie GSM. Rozhodnutie bolo v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/140/ES a vykonávacím rozhodnutím Európskej Komisie 2011/251/EU 
zmenené tak, aby bolo možné používať predmetné frekvencie na základe zachovania 
neutrality technológií, sietí a služieb.  
Nakoľko predmetné záväzky o povinnosti vybudovať stanice GSM odkazujú na 
technológiu, ktorá bola z rozhodnutia vypustená, úrad má za to, že predmetná 
povinnosť nie je možné vyžadovať, nakoľko odkazuje na výrokovú časť o pridelneí 
frekvencií pre technológiu GSM, ktorá bola z rozhodnutia vypustená.   
 
 Úrad zároveň podotýka, že z predmetných záväzkov vyplýva pokyrtie populácie 
vlastnou sieťou na úrovni 45%. Nakoľko záväzky o percentuálnom pokrytí 
obyvateľstva definované v rozhodnutí č. 1310541004 predstavujú vyššie pokrytie – 
50%, úrad má za to, že daný záväzok bude splnený povinnostou z rozhodnutia č. 
1310541004.  
 
 Rovnako úrad nepreviedol ani časť rozhodnutia 5701/10/06, ktorá stanovuje 
minimálny rozsah poskytovaných služieb k 31.12.2007.  
 
 Nakoľko rozhodnutím č. 5701/10/06 boli pôvodnému držiteľovi pridelené 
frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz ako aj 28/29 GHz 
a  minimálny rozsah poskytovaných služieb k 31.12.2007 sa vzťahujú na celkovú sieť, 
nie na samostatné frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz, úrad ich nepreviedol 
na nového držiteĺa povolenia.   
 
  
   
 
 



 Úrad zároveň vypustil aj podmienky definované v rozhodnutí č. 1310541002 a 
131054103, ktoré sa týkajú národného roamingu, nakoľko povinnosť poskytnúť 
oprávneným záujemcom národný roaming bola časovo obmedzená do 31.12.2018. 
Nakoľko predmetný dátum uplynnul, danú povinnosť už nie je možné vyžadovať.   
 
 Úrad vo vydanom individuálnom povolení vypustil aj povinnosť uhradiť 
jendorázovú úhradu za vymedzenie frekvencií ako aj jej vyčíslenie, nakoľko 
predmetná povinnosť mala jednorázový charakter a bola splnená účastníkom konania 
a teda nie je predmetom prevodu práv. 
 
   
 Úrad dňa 18.05.2022 zaslal do elektronickej schránky účastníkom konania 
a držiteľovi povolenia Výzvu na uplatnenie práv podľa 33 ods. 2 správneho poriadku 
(list úradu č. 5698/OSFS/2022-11559 zo dňa 17.05.2022, list úradu 7248/OSFS/2022-
11561 zo dňa 17.05.2022, list úradu 3735/OSFS/2022-11673 zo dňa 17.05.2022 a list 
úradu 5674/OSFS/2022-11677 zo dňa 17.05.2022) podľa ustanovenia § 32 ods. 5 
písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v 
znení neskorších predpisov. 
 
 Držiteľ povolenia výzvu prevzal dňa 18.05.2022 a dňa 01.06.2022 doručil úradu 
list so svojím vyjadrením pred vydaním rozhodnutia, v ktorom uviedol, že „do nového 
individuálneho povolenia pre spoločnosť Slovak Telekom mali pretaviť z uvedených 
rozhodnutí iba tie povinnosti, ktoré sa vzťahujú výlučne k prevádzaným frekvenciám a 
ich plnenie má v súčasnosti význam, resp. sú relevantné pre rozvoj súťaže na 
mobilnom trhu. Zároveň v súlade s § 43 ods. 7 ZEK súhlasíme, aby úrad, tak ako 
navrhuje, vypustil všetky jednorazové a neaktuálne podmienky, ako aj podmienky, 
ktoré prevzali na seba pôvodní držitelia v rámci výberových konaní a nie sú výlučne 
spojené s nadobudnutými frekvenciami. Úrad sa podľa nášho názoru v navrhovanom 
rozhodnutí dostatočne vysporiadal s podmienkami, ktoré neprechádzajú na nového 
držiteľa. Podľa nášho názoru sa uvedené vzťahuje aj na podmienky uložené 
spoločnosti O2 Slovakia, ktoré obsahuje rozhodnutie č. 5701/10/06 v prvých dvoch 
tabuľkách. Úrad v odôvodnení návrhu rozhodnutia skonštatoval „Úrad v individuálnom 
povolení, ktoré vydal držiteľovi povolenia neuviedol podmienky z individuálneho 
povolenia č. 5701/10/06 zo dňa 15.08.2006 týkajúce sa frekvenčného pásma 900 
MHz, 2100 MHz (FDD) alebo 28/29 GHz a ani podmienky z individuálneho povolenia 
č 1310541002 a 1310541003 týkajúce sa pásma 800 MHz“, čo je podľa nášho názoru 
úplne v súlade s ZEK a vzťahuje sa aj na tieto podmienky, no pre väčšiu 
transparentnosť navrhujeme, aby do odôvodnenia rozhodnutia úrad doplnil aj 
konkrétne, že podmienky uvedené v rozhodnutí č. 5701/10/06 v prvých dvoch 
tabuľkách v individuálnom povolení neuvádza z toho dôvodu, že sa nevzťahujú na 
frekvencie z pásma 1800 MHz, ale na všetky frekvencie uvedené v pôvodnom 
rozhodnutí, resp.sa vzťahujú na mobilnú sieť, ktorú mal pôvodný 
držiteľ budovať a rozvíjať na pridelených frekvenciách“. 
 
 
 Spoločnosť O2 Slovakia doručila dňa 01.06.2022 svoje vyjadrenie k návrhu 
zmeny rozhodnutia č. 5701/10/06 (č. správ. konania: 5698/OSFS/2022-7205), 
v ktorom uviedla: „Minimálny rozsah poskytovaných služieb k 31.12.2007 žiada 
Spoločnosť vypustiť aj z dôvodu, že využitie pridelených frekvenčných pásiem v 



priebehu posledných rokov zaznamenalo zásadný pokrok na poli technologickom aj 
regulačnom. Je zrejmé, že v tejto oblasti došlo k pokroku, ktorý v čase prípravy 
výberového konania na tieto frekvencie na území Slovenskej republiky nebolo možné 
úplne presne predpokladať. Nakoľko služby uvedené v individuálnom povolení č. 
5701/10/06 zo dňa 25.08.2006 v znení neskorších rozhodnutí sú už prekonané a 
nedávajú zmysel, Spoločnosť zastáva názor, že môžu byť z Individuálneho povolenia 
vyňaté v súlade s § 43 ods. 7 písm. a) ZEK. 
 
Keďže Úrad predmetné podmienky neuvádza ani v návrhu rozhodnutia č. 
2210541002, ktorým mení držiteľa Individuálneho povolenia na spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s. vo vzťahu k Prevádzaným frekvenciám, tak je žiadúce, aby Úrad 
zachoval rovnaký prístup aj vo vzťahu k zmene Individuálneho povolenia, ktorého 
držiteľom zostáva Spoločnosť, a pri vydávaní nového rozhodnutia rešpektoval princípy 
efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a 
odôvodnenosti.“ 
 
Úrad k doručeným vyjadreniam uvádza, že sa stotožňuje s názorom spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s., a má za to, že minimálny rozsah poskytovaných služieb 
k 31.12.2007 sa vzťahuje na celú sieť spoločnsoti O2 Slovakia využívajúcu aj 
frekvencie z frkevenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz. Úrad má za to, že daný 
rozsah služieb nie je možné jednoznačne priradiť k frekvenciám z frekvenčného 
pásma 1800 MHz a teda previesť na nové držiteľa povolenia, keďže zvyšok frekvencií, 
teda sieť ostáva spoločnosti O2 Slovakia.  
 
Úrad sa zároveň stotožňuje aj s názorom spoločnosti O2 Slovakia, že služby uvedené 
v individuálnom povolení č. 5701/10/06 sú už prekonané a nedávajú zmysel 
v dôsledku technologického pokroku, ale úrad má za to, že vypustenie predmetnej 
časti predstavuje podstatnú zmenu povolenia a preto je potrebné najprv vykonať 
verejnú konzultáciu podľa § 43 ods. 7 ZEK.  
 
 Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. doručil úradu dňa 01.06.2022 list so svojím 
vyjadrením pred vydaním rozhodnutia, v ktorom uviedol, že v časti návrhu došlo 
k nepsrávnemu odčítaniu celkového rozsahu a chybnému stanoveniu rozsahu 
prevádzaných frekvencií (vzostupné (UL) 1748,0 MHz – 1749,8 MHz a zostupné (DL) 
1843,0 MHz – 1844,8 MHz). Správne malo byť uvedené, že zmena držiteľa sa týka 
týchto frkevencií: vzostupné (UL)1748,0 – 1749,9 MHz a zostupné (DL) 1843,0 – 
1844,9 MHz. Účastník konania navrhol, aby úrad vzal do úvahy túto dodatočnú opravu 
a v súlade s tým upravil aj zmeny v individuálnom povolení. 
 
 Úrad akceptoval danú pripomienku spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a  
v súlade s doručným návrhom upravil rozsah frekvencií pridelenýd ržiteľovi povolenia.  
 
 
 Úrad vyhodnotil, že vyššie uvedené zmeny podstatným spôsobom nemenia 
obsah individuálneho povolenia, preto v súlade s § 43 ods. 7 písm. a) ZEK verejnú 
konzultáciu nevykonal. 
 
 
 Úrad považuje doručené návrhy na zmenu držiteľa individuálneho povoelnia 
podľa § 46 ods. 2 ZEK za dôvodné a rozhodol o vydaní tohto individuálneho povolenia 



na používanie frekvencií podľa § 43 ods. 1 písm. d) a § 46 ods. 4 ZEK tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
  
 
 
Poučenie 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy 
frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24. 
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti. 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Mizera 
                                             riaditeľ odboru 


